Hyvät Suomen Ateroskleroosiyhdistyksen jäsenet,

Vuoden 2019 matka-apurahahakemusten deadline on 28.2.2019. Huomioikaa, että vuonna 2019 ei
järjestetä muita hakuja. Viime vuosien tapaan, abstrakti vaaditaan mutta sen ei vielä tarvitse olla
hyväksytty.

Hakuehdot:
- hakijan on oltava Suomen Ateroskleroosiyhdistyksen jäsen (jäsenhakemus hyväksytty ja
jäsenmaksu maksettu)
- etusijalla ovat väitöskirjatyöntekijät, mutta mahdollisuuksien mukaan myös varttuneiden
tutkijoiden kokousmatkoja voidaan tukea
- etusijalla ovat hakijat, jotka ovat osallistuneet SATY:n tieteelliseen kokoukseen edellisten vuosien
aikana tai ovat rekisteröityneet ja lähettäneet abstraktin tämän vuoden SATY:n kokoukseen
- matka-apurahoja myönnetään kansainvälisiin kokouksiin ja laboratoriovierailuihin. Abstraktin ei
tarvitse olla hakuvaiheessa submittoitu. Apurahan maksamista varten tulee esittää abstraktin
hyväksymiskirje kokouksen järjestäjiltä.
- apuraha kokousmatkakuluihin voidaan maksaa vain abstraktin esittäjälle (suullinen- tai
posteriesitys)
- Skandinaviaan suuntautuviin kokouksiin on mahdollista saada enintään 300 €, muualle
Eurooppaan enintään 500 € ja Euroopan ulkopuolelle pidettäviin kokouksiin enintään 1000 €

Hakuohjeet:
Seuraavat dokumentit lähetetään sähköpostitse sihteerille anna-kaisa.ruotsalainen@uef.fi
- täytetty hakukaavake (ohessa)
- CV
- abstrakti

Dear Saty members,

The deadline for SATY travel grant applications is February 28th, 2019. Please note that this is the
only grant application round of the year.

-The applicant should be a member of SATY (membership application and payment accepted)
-We will give preference to PhD students and senior scientists will be granted if possible
-We will prioritize the applicants who have attended SATY meeting during previously or will attend
the meeting and send an abstract this year
-Travel grants will be appropriated only for international congresses and laboratory visits. Only
members of SATY who present the abstract themselves are eligible to apply. Abstract submission
to the congress is not required. The abstract needs, however, to be attached to the grant
application. In addition, a letter of acceptance is required for the payment.
-The maximum available grant to meetings held in Scandinavia is 300 €, meetings elsewhere in
Europe 500 € and outside European countries 1000 €.

To apply, please send the following documents to anna-kaisa.ruotsalainen@uef.fi
- a filled application form (attached)
- CV
- abstract (please indicate if you are not presenting yourself)
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